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Sidonie & Nathalie Sigrid Combüchen Hent PDF Forlaget skriver: Mars 1944. Sidonie och Nathalie är på
flykt genom ett krigshärjat Tyskland. De känner inte varandra och de förblir främlingar för varandra - av

nödvändighet. Nathalie är välutbildad och fint gift men har förlorat sin familj. Sidonie ljuger om vem hon är
men hennes papper säger att hon arbetat som kallskänka och suttit i fängelse för misshandel.Med sina sista
tillgångar tar de sig över Öresund. I Sverige får rena kläder, döps om till Siv och Nanna och får arbeta för mat
och husrum. Men flykten är på intet sätt över. Långt senare firar Nathalie motvilligt sin nittioårsdag. Hon fick
ett andra liv i Nordnorge, har en dotter och fyra barnbarn som oroar sig för henne. Men hon hugger ännu sin
egen ved och tillbringar sömnlösa sommarnätter vid ett fönster och minns, medan hon ser kajakerna paddla
under Lofotväggen. "Sidonie & Nathalie" är en mörk men skimrande roman om flyktens och överlevnadens

villkor.
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